
                                                                                                      

MEDZINÁRODNÁ ŠTUDENTSKÁ SÚŤAŽ 

REA 23 - SAUVETERRE-DE-GUYENNE 

 

Výsledky národného kola a priebeh zasadnutia poroty 

Zasadnutie poroty prebehlo 9.4. 2019 na pôde FA STU. Porota pracovala v zložení:  

 

Ing. arch. Andrej Alexy, - predseda poroty 

Ing. arch. Michal Bogár, 

doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD. 

doc. Ing. arch.  Ľubica Ilkovičová, PhD. 

Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. 

 

Do anonymnej súťaže bolo prihlásených 20 kolektívov, ktoré odovzdali 20 súťažných 

návrhov s nižšie uvedenými kódmi: 

MRJM4_A MRJM4_B , APK32, PJRP4_A, PJRP4_B, 1ME2D_A, 1ME2D_A, KJ7JJ_A, 

KJ7JJ_B, YXC23_A, YXC23_02, L4VK4, ID1P7_A, ID1P7_B, JKBD4_A, JKBD4_B, 

M3WHN, KS95X_A, KS95X_B, TMRVS 

 

Vyhodnotenie prebehlo v 2 kolách. 

Do druhého kola postúpili bez určenia poradia uvedené  návrhy s kódmi: 

KJ7JJ_A, KJ7JJ_B, JKBD4_A, JKBD4_B, KS95X_A, KS95X_B, M3WHN 

 

V druhom kole sa práce umiestnili nasledovne:  
(zároveň uvádzame charakteristiku ocenených prác) 

1. miesto Návrh  JKBD4_B - Komplexne zvládnuté riešenie  návrhu od analýz až po 

detail, s moderným a sviežim grafickým vyjadrením. SWOT analýza nezostala 

vo formálnej polohe a je transformovaná do riešenia a oživenia problémových  

bodov mesta.. Zaujal modulárny systém originálnych a variabilných zostáv 

s možnosťou ich skladby vo vertikálnej i horizontálnej úrovni, so štylizáciou 

arkád, ktoré dotvárajú kolorit a scénu mesta.  

 

2. miesto Návrh KS95X_A - Analyticky a urbanisticky hodnotný návrh s prezentáciou 

sídla a možnosti jeho ďalšieho rozvoja. Bloková zástavba je postavená na 

fungovaní mriežky inšpirovanej bastídami na pozadí princípu záhradného 

mesta. Práca minimálnymi vyjadrovacími prostriedkami predstavuje zároveň 

nenásilné riešenie verejných priestorov s náznakom detailu. 

 

3. miesto Návrh KJ7JJ_A: Navrhovaný systém a riešenie mesta, jednoznačne stanovená 

os funkcií vystihuje jeho  charakter a upozorňuje na archetypálne funkcie, ktoré 

reanimujú daný priestor. Reinkarnácia tržnice,  redizajn vinárstva a funkcií 

kultúry či relaxue dopovedaná kultivovaným grafickými vyjadrovacími 

prostriedkami. 

 

 

 



                                                                                                      

Porota zároveň určila odmeny ex aequo : 

 

 

Návrh M3WHN - za kvalitný analytický obsah a grafické spracovanie návrhu a názor na 

riešenie centrálnej časti mesta.  

 

Návrhy KJ7JJ_B, JKBD4_A, KS95X_B,  - za kvalitné koncepčné riešenie, analytický prístup 

a prepracovaný názor na riešenie problémových bodov mesta. 

 

  

Porota v návrhoch celkovo ocenila komplexné analýzy, hľadanie genius loci a hodnotných 

akcentov pri riešení zadania,  ktoré vystihli problémy a pozitíva lokality. 

 

Návrh z prvého miesta postupuje do medzinárodného kola, ktoré prebehne na škole ENSAP 

Bordeaux vo Francúzsku 14.4. – 19.4. 2019. 

 

Víťazom srdečne blahoželáme! 

 

Zapísala: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, PhD. 

 

 

V Bratislave, 9.4.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 


